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24 – 25 september 2022 
  



 
 

 

 

PM 
Wadköpingsdoppet 2022 

 

• Väldigt många är anmälda till årets upplaga av Wadköpingsdoppet, vi har därför behövt 

begränsa antalet heat, men varje gren har flera reserver.  

• Armband hämtas ut och lämnas åter föreningsvis. 

• Under tävlingen kommer endast 10 simmare att få vistas på startbryggan åt gången, 

kommande 10 får gå in från callroom när föregående heat startar.  

• Försök, semi-final och final på 25 frisim. 
 
 

Datum:  24-25 september 2022 

 
Tävlingsplats: Gustavsvik 25m*10 banor, Örebro 

 
Tävlingstider: Lördag 24 september – pass 1 kl. 08.30 samt pass 2 kl. 15.00 
 Söndag 25 september – pass 3 kl. 08.30 samt pass 4 kl. 15.00 

 
Prel. tidsschema: Lördag 24 september – pass 1 klart kl. 12.08 och pass 2 klart kl. 18.33 
 Söndag 25 september – pass 3 klart kl. 12.14 och pass 4 klart kl. 18.37 

 
Insimning: Lördag och söndag kl. 07.15-08.15 samt kl. 13.30-14.45 på anvisade banor.  
 
   
Parkering:  Bredvid rondellen vid McDonalds, ca 500m från Gustavsvik finns det en 

gratis långtidsparkeringen ”Tappstället”. I direkt anslutning till Gustavsvik 
finns parkeringar med avgift. 

 
Ingång: Ingång till simhallen sker vid Gym-entrén, se separat karta. 
 
 

 



 
 

Omklädning/ Omklädning och dusch sker i de övre omklädningsrummen på Gustavsvik. 
skåp/dusch: Varje förening kommer att få kvittera ut nyckelarmband till skåp till övre 
 omklädningsrummen. Viktigt att vi ENDAST använder dessa 

omklädningsrum och det går EJ att lämna kvar saker i skåpen över natten.  
 Var noga med att inte lämna värdesaker framme, utan låser in dessa, då 

varken ÖSA eller Gustavsvik ansvarar för om något försvinner.  
 OBS! Ej återlämnad nyckel efter tävlingen kommer att debiteras berörd 

förening med 500 kr/styck. 

 
Tekniskt möte: Lördagen den 24 sep kl. 07:30 i tältet vi kommer att använda för callroom 

under tävlingen. Viktigt att en ledare/förening deltar. 

 
Tävlingsbyrån: Tävlingsbyrån finner ni till höger när man kommer in i simhallen (se bifogad 

karta).  

 
Startlista: Startlista till 56:e upplagan av Wadköpingsdoppet finns på Livetiming: 
  https://livetiming.se/program.php?cid=6749  

 
Strykningar: Med anledning av ett stort deltagarintresse till Wadköpingsdoppet har vi 

blivit tvungna att heatbegränsa tävlingarna. För att så många reserver som 
möjligt ska få chansen att simma så vädjar vi till er tränare att så fort som 
möjligt inkomma med strykningar via tränarappen. Tränarappen och 
startlistor på Livetiming kommer uppdateras minst en gång per dygn fram 
till tävlingsdagen. 
Inloggningsuppgifter till tränarappen skickades ut separat till anmälda 
klubbar senast onsdag den 14 september. 

 Strykningar skall ha inkommit till pass 1 och 3 senast kl. 07:15 respektive 
tävlingsdag. Till pass 2 och 4 skall strykningar ha inkommit senast 30 min 
efter att förmiddagspassen är avslutade. 

 
 
Clarion 25m frisim: CLARION 25m frisim genomförs i en dam och en herrklass och är öppen för 

alla åldrar (A-C). Försöken genomförs utan heatbegränsning. De 40 bästa 
tiderna i respektive klass i försöken går vidare till semifinal (4 heat). Från 
semifinalerna går de 10 bästa tiderna i respektive klass vidare till final. 
Segraren i respektive final erhåller pris från Clarion. 

 
Strykningar Om simmare som kvalificerat sig till semifinal eller final inte har för 
semifinal och final avsikt att delta skall strykning till dessa lopp ske senast 30 minuter efter 
Clarion 25m frisim: att försöken respektive semifinalerna är avslutade. 
 Strykningen kan inte ske via tränarappen utan måste ske manuellt på 

separat blankett hos tävlingsbyrån 

 
Tomma banor: Vid för sent inkommen strykning tas en avgift ut om 100 kr. 

 

https://livetiming.se/program.php?cid=6749


 
 

Efteranmälan: Vi tar EJ emot efteranmälning i år. 

 
Extralopp: Vi kommer inte ha några extralopp i samband med Wadköpingsdoppet. 

 
Startrutiner: Hängande start kommer att användas under Wadköpingsdoppet. Startblock 

vid ryggsim finns. Endast 10 simmare åt gången får vistas på startbryggan. 
När föregående heat startat får kommande 10 simmare gå in från callroom.  

 
LiveTiming/ Under tävlingen kommer resultat presenteras via Livetiming: 
 https://livetiming.se/results.php?cid=6749  

 
Heat- och Heatlistor och resultatlistor kommer att anslås på den östra väggen,  
resultatlistor: väggen mot äventyrsbadet.  

 
Defilering: Under Wadköpingsdoppet kommer defilering endast att ske till finalerna av 

25m frisim, från callroom. 

 
Prisutdelning: Medaljer kommer delas ut till 1:an, 2:an och 3:an i respektive gren och 

åldersklass (A-C). Simmare som slår Wadköpingsdopprekord erhåller 
speciell plakett. Om flera simmare slår det gamla rekordet erhåller endast 
den snabbaste simmaren plaketten. Se schema för prisutdelning. Ingen 
prisutdelning för simmare i klass D, speciella priser delas ut.  

 
Nollpriser: Om en simmare kommer in på slutsiffran noll, erhåller simmaren ett pris. 

Exempelvis Kalle Karlsson kommer in på tiden 1.05.70, då har han kommit 
in på en noll-tid.  

 
Cafe: Cafét kommer att vara öppet under hela helgen, även under pausen. 

Försäljning av fika, frukt och matnyttiga alternativ kommer att finnas. 
 
Försäljning Swimnet och Jolyn kommer att finnas på plats under Wadköpingsdoppet 
simutrustning: och sälja simutrustning, försäljningen sker inne i simhallen, bredvid cafét.   

 
Matsedel:  Publiceras på Örebro Simallians hemsida/Wadköpingsdoppet: 
 https://www.orebrosimallians.com/sida/?ID=64063  

 
Mattider: Fredag middag: från kl. 18:30 
 Lördag lunch: från kl. 11.45 
 Lördag middag: från kl. 18:00 
 Söndag lunch: från kl. 11:45 
  VIKTIGT!!! 

 Tänk på att gå till restaurangen så fort ni är klara, så att det EJ uppstår 
köbildning och lämna så fort ni är klara, så alla får plats. Tack! 

https://livetiming.se/results.php?cid=6749
https://www.orebrosimallians.com/sida/?ID=64063


 
 

 
Fakturering: Kostnader för startavgifter och mat faktureras i efterhand. Vid eventuell 

påminnelse tillkommer en påminnelseavgift på 200 kr. 
 
Frågor:  Har ni frågor inför tävlingen eller funderingar kring matbeställningar, 

kontaktar ni vårt kansli, kansliet@osasim.se eller tel. 019-10 08 02. 
 Under tävlingshelgen nås tävlingsansvarig, Jenny Cederlind, på 

telefonnummer 070-7851801. Sven-Åke Gustafsson svarar på frågor 
angående anmälningar/strykningar 070-5116792. 

 
 

Till sist men inte minst önskar vi alla LYCKA TILL! 
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Entrén gäller för simmare, tränare, funktionärer och volontärer 

 

Beställd frukost äter man på Restaurang vattentornet, ej där 

det står entré frukost.   



 
 

 

     GRENAR OCH KLASSER 

 
Klassindelning   

      
A 17 år och äldre (-05 o ä) 
B 15-16 år (-06 och -07) 
C 13-14 år (-08 och -09) 
D 12 år och yngre (-10 o y) 

 

 

Grenordning 2022 

Pass 1 lördag 24 sep kl. 08.30 (insim 07.15-08:15)   

          

Gren Distans Simsätt Klass Åldersgrupp 

1 100m frisim herrar A+B+C 

2 100m frisim flickor D 

3 200m frisim damer A+B+C 

4 200m frisim pojkar D 

5 50m bröstsim herrar A+B+C 

6 100m bröstsim damer A+B+C 

7 50m bröstsim pojkar D 

8 400m medley herrar A+B+C 

Prisutdelning         

9 200m medley flickor D 

10 100m fjärilsim damer A+B+C 

11 50m frisim pojkar D 

12 100m ryggsim herrar A+B+C 

13 50m ryggsim flickor D 

14 50m ryggsim damer A+B+C 

15 200m fjärilsim herrar A+B+C 

16 100m fjärilsim flickor D 

Prisutdelning         

17 4x100m frisim herrar öppen (A-C) 

          
 

   

 

 
 

    

      
 

    
 

 

 

 



 
 

 

Pass 2 lördag 24 sep kl. 15.00 (insim 13.30-14:45)   

          

Gren Distans Simsätt Klass Åldersgrupp 

18 25m 
FRISIM 

FÖRSÖK 
damer öppen (A-C) 

19 25m 
FRISIM 

FÖRSÖK 
herrar öppen (A-C) 

20 200m medley damer A+B+C 

21 100m medley pojkar D 

22 400m frisim herrar A+B+C 

23 400m frisim flickor D 

24 50m frisim damer A+B+C 

25 200m bröstsim herrar A+B+C 

Prisutdelning         

26 100m bröstsim flickor D 

27 800m frisim damer A+B+C 

28 50m fjärilsim pojkar D 

29 100m medley herrar A+B+C 

30 200m ryggsim damer A+B+C 

31 100m ryggsim pojkar D 

32 50m fjärilsim herrar A+B+C 

Prisutdelning         

33 4x100m medley mixed öppen (A-C) 
 

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pass 3 söndag 25 sep kl. 08.30 (insim 07.15-08:15)   

          

Gren Distans Simsätt Klass Åldersgrupp 

34 4x100m medley damer öppen (A-C) 

35 4x100m medley herrar öppen (A-C) 

36 100m frisim damer A+B+C 

37 100m frisim pojkar D 

38 200m frisim herrar A+B+C 

39 200m frisim flickor D 

40 50m bröstsim damer A+B+C 

41 100m bröstsim herrar A+B+C 

42 50m bröstsim flickor D 

Prisutdelning         

43 400m medley damer A+B+C 

44 200m medley pojkar D 

45 100m fjärilsim herrar A+B+C 

46 50m frisim flickor D 

47 100m ryggsim damer A+B+C 

48 50m ryggsim pojkar D 

49 50m ryggsim herrar A+B+C 

50 200m fjärilsim damer A+B+C 

51 100m fjärilsim pojkar D 

Prisutdelning         

18 25m SEMIFINAL damer öppen (A-C) 

19 25m SEMIFINAL herrar öppen (A-C) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Pass 4 söndag 25 sep kl. 15.00 (insim 13.30-14:45)   

          

Gren Distans Simsätt Klass Åldersgrupp 

52 4x100m frisim damer öppen (A-C) 

53 200m medley herrar A+B+C 

54 100m medley flickor D 

55 400m frisim damer A+B+C 

56 400m frisim pojkar D 

57 50m frisim herrar A+B+C 

58 200m bröstsim damer A+B+C 

59 100m bröstsim pojkar D 

Prisutdelning         

60 800m frisim herrar A+B+C 

61 50m fjärilsim flickor D 

62 100m medley damer A+B+C 

63 200m ryggsim herrar A+B+C 

64 100m ryggsim flickor D 

65 50m fjärilsim damer A+B+C 

Prisutdelning         

19 25m FINAL herrar öppen (A-C) 

18 25m FINAL damer öppen (A-C) 
 

 

 


